www
w.dol.innf.br
A busca para v
vencer a dor
d
neurop
pática
Renato Le
eonardo de
e Freitas *
Conceito e História d
da Neuropa
atia: A term
minologia mé
édica parec
ce ser
estáv
vel. No entan
nto, embora os termos e as palavra
as pareçam não
n
modifica
ar o conteúd
do dos
conce
eitos, elas podem ser modificadas
m
e
em diferente
es períodos de
d tempo. Issto é exatam
mente
o cas
so com o con
nceito neuro
opatia. No sé
éculo 19, seu significado
o fora referid
do como tod
das as
doenças do sisttema nervos
so, e em a
algumas publicações na
a década d
de 30, a pa
alavra
neuro
opatia já era
a mencionad
da. Em 1837
7, Gully escrreveu um liv
vro expondo os sintomas
s, sua
naturreza e o trratamento da
d “neuropa
atia ou nerrvosismo”, assumindo
a
q
que esta doença
apres
sentava substratos neurrofisiológicoss. Em 1886,, a neuropattia foi eviden
nciada como
o uma
possíível doença hereditária
h
e tinha signifficado difere
ente do que é definida no
os tempos atuais.
a
Contu
udo, a prime
eira vez que
e a palavra neuropatia associada co
om a dor fo
oi mencionad
da em
um a
artigo index
xado no Pub
bmed foi em
m 1924. Em
m 1958, Dyc
ck apresenttou um rela
ato de
neuro
opatia senso
orial em que ele descrev
veu um pacie
ente com dor, formigam
mento e dorm
mência
devid
do a carcinoma do pulm
mão. No enta
anto, em 19
976, foi a prrimeira vez q
que as sens
sações
desag
gradáveis fo
oram associa
adas com a neuropatia periférica re
esultante da degeneraçã
ão das
fibras
s nervosas. Dois anos depois, Cha
andler desc
creveu a neuropatia dia
abética, que
e fora
carac
cterizada pella perda de massa
m
corpo
oral e pela dor neuropátiica grave.
Definição, Epidemiolo
ogia e Meca
anismos: De
e acordo co
om a Assoc
ciação
Internacional para o Estudo
o da Dor (IA
ASP), a dorr neuropátic
ca é definida
a como “do
or que
apare
ece como co
onsequência direta de lessão ou doença que afeta
a o sistema ssomatosensorial”.
A dorr neuropátic
ca é um prob
blema comu m na clínica
a médica e faz
f
parte de várias síndrromes
neuro
ológicas, representando
o 25% dos pacientes atendidos
a
nas grandes clínicas de
e dor.
Estim
ma-se que a prevalência da dor ccrônica com características neurop
páticas acom
metam
aprox
ximadamentte 6 a 8% da populaçã
ão mundial,, sendo oca
asionada porr complicaçã
ão de
traum
mas acidenttais, procediimentos cirú
úrgicos e doenças que
e afetam o sistema ne
ervoso
centrral ou perifférico. As neuropatias dolorosas normalmente estão a
associadas à dor
persis
stente, à dor
d
paroxística esponttânea, à allodínia e à hiperalgessia. De fato, os
meca
anismos rela
acionados à dor neuropá
ática não sã
ão completamente escla
arecidos, em
mbora,
há ev
vidência do envolviment
e
to da sensibiilização e ativação de ne
eurônios afe
erentes perifféricos
e cen
ntrais, em nível
n
da med
dula espinal,, do tronco encefálico e até cortica
al. Comorbid
dades:
Pacie
entes com do
or neuropátic
ca também são acometidos com pro
oblemas com
mo insônia (6
60%),
dificu
uldade de co
oncentração (36%), dep
pressão (33%) e ansied
dade (27%) e podem causar
c
efeito
os arrasadores na qualidade de v
vida dos pa
acientes. No
o que se re
efere a pos
ssíveis
como
orbidades, destaca-se
d
a depressão . Embora a depressão não seja u
um fator de risco
indep
pendente pa
ara o dese
envolvimento
o de dor neuropática,
n
, pacientes que sofrem de
depre
essão aprese
entam níveis
s mais eleva
ados de dorr quando com
mparados co
om paciente
es que
não ttêm depress
são. Além disso, há prob
babilidade muito
m
baixa de
d sucesso n
no tratamen
nto da
dor n
neuropática se
s a depress
são também não for trattada. A ansie
edade tem u ma associaç
ção de
alta c
comorbidade
e com a dorr neuropáticca, sendo qu
ue alguns pe
esquisadoress postulam que a
dor n
neuropática crônica pode
e ser uma e
expressão do
o transtorno
o de estresse
e pós-traum
mático.
Em a
adição, a prresença de dor
d
crônica e outras se
ensações an
normais em pacientes com
c
a
doença de Parkin
nson também
m foram eluccidadas.
Tratamentto: Para o tratamento
o da dor ne
europática ssão conside
erados
medicamentos de
d 1ª linha com alto grau de co
onfiança porrque deriva
am de resultados
consistentes de múltiplos
m
esttudos clínico
os aleatórios. São eles: (1)
( Gabapen
ntina, um fárrmaco
da classe dos an
nticonvulsiva
antes; (2) A
Antidepressiv
vos tricíclicos
s; (3) Adesiivos de lidoc
caína;
(4) A
Analgésicos opioides, a morfina e a oxicod
dona tem sido
s
precon izadas, os quais
apres
sentam efeittos colaterais
s como sono
olência, náus
seas, vômito
os, constipaçção, além do
o risco
do ab
buso e depe
endência, considerando-sse o longo tempo
t
da ad
dministração
o que em ge
eral as
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opatias requerem; (5) Tramadol,
T
qu
ue é um anallgésico opioide. Além dissso, novas drogas
d
e técnicas têm siido proposta
as, dentre ellas: (1) Anticonvulsivanttes: os análo
ogos gabape
entina
e pre
egabalina es
stão dando origem aoss anticonvulsivantes de
e 2º geraçã
ão genericam
mente
denominados po
or gabapenttinoides; (2
2) Antidepre
essivos; (3)
) Drogas e
endocanabino
oides:
Recen
ntes avanço
os no conhe
ecimento da
a analgesia produzida por
p
drogas e
endocanabin
noides
parec
cem indicar vantagens terapêuticas
t
destes derivados sobre
e a morfina no tratamen
nto de
neuro
opatias dolorosas. (4) Agonistas
A
ad
drenérgicos; (5) Anestés
sicos locais; (6) Antagonistas
de re
eceptores do
d tipo NMDA: a ceta
amina; (6) Acupuntura: tem sido
o preconizad
da no
tratamento das dores em geral como
o compleme
entação de tratamentoss tradiciona
ais ou
mesm
mo na substiituição dos mesmos.
m
A dor neuropática é u
uma condiçã
ão crônica qu
ue tem um g
grande impa
acto a
nível mundial, muitas vezes não é recon
nhecida pelo
o paciente, é relativamen
nte frequentte nos
cuida
ados primáriios e sendo difícil de ttratar. De fa
ato, a dor neuropática
n
é uma patologia
desaffiadora em relação aos
s seus trata
amentos, ne
ecessitando, assim, do uso de mo
odelos
experrimentais em
m animais e estudos d e casos clín
nicos para melhor
m
comp
preensão de
e seus
meca
anismos molleculares e celulares su
ubjacentes, bem como o desenvolv
vimento de novas
estratégias terap
pêuticas para
a o alívio da dor.
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